
 

 
 

ЗЕМЛЕВПОРЯДНИК У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

    

    Багатогранний світ про-
фесій складний і великий, 
в ньому налічуються тися-
чі спеціальностей.  Кожен з 
нас обирає з них ту, яка 
найбільше до душі. 
    Значення землеустрою в 
умовах сучасної реформи 
зростає, відбувається інте-
нсивний процес розподілу і 
перерозподілу земель. Раці-
ональне використання зе-
мель передбачає забезпе-
чення такого використан-

ня, при якому враховуються географічні, природно-кліматичні, ландшафтні та ґрунтові ха-
рактеристики земель, потреби в створенні комфортних та безпечних умов для проживання та 
життєдіяльності населення в поєднанні з інтересами економічно ефективного землекористу-
вання, збереження цілісності земельних ділянок та попередження їх дроблення, охорони зе-
мель та інших природних об'єктів, попередження небезпечних негативних змін в їх стані. Од-
ним із засобів забезпечення раціонального землекористування є заходи із землеустрою тери-
торії. 
    Землі України цінуються також завдяки лісу, третину території якої він займає. Організа-
ція території лісового фонду проводиться в рамках лісовпорядних заходів. У їх зміст входять 
визначення меж ділянок лісового фонду і внутрішньогосподарська організація території лісо-
вого фонду, лісгоспів, національних парків, державних природних заповідників, виконання 
топографо-геодезичних робіт і спеціальне картографування лісового фонду  . 
    Професія техніка-землевпорядника передбачає застосування його професійних знань та 
навичок у сфері землевпорядкування, при проведенні кадастрової оцінки землі, проектно-
пошукових робіт на об'єктах державної, приватної і колективної форми власності. 
    Основним завданням землевпорядника в першу чергу є організація належного контролю 
за дотриманням законодавства України з питань землекористування, землеволодіння, земле-
устрою і охорони земель, відведення 
її для внутрігосподарського та інди-
відуального будівництва, обмір зе-
мельних ділянок, ведення земельно-
кадастрової документації та статис-
тичної звітності. 
    У нашій країні на даний час три-
ває реформування економічних від-
носин на селі, земельна реформа, 
отже потреба в таких спеціалістах з 
кожним роком зростає. 
    При складанні проектів землеуст-
рою необхідно передбачати можливі 
зміни, які відбудуться безпосередньо 
з землею, тому, обираючи професію 
землевпорядника, потрібно не прос-
то дуже багато «тримати в голові», але і в думках. 
    На сучасному етапі до техніка-землевпорядника висуваються слідуючи вимоги: 
-    забезпечувати виконання вимог земельного законодавства; 
 

-   виконувати роботи з питань земельної реформи, спрямовані на перерозподіл, приватизацію 
земель, надання в користування , в тому числі на базі оренди; 
-    приймати участь у розробці програм та прогнозів, пов'язаних з регулюванням земельних від-
носин; 
-    вирішувати питання регулювання земельних відносин з метою створення умов для раціона-
льного використання і охорони земель, збереження родючості ґрунтів, при виявленні порушень 
знаходити варіанти з їх усунення; 
-    виконувати топографо-геодезичні розвідування, геоботанічне, ґрунтове, землевпорядне та 
інші види обстеження; 
-    здійснювати державний контроль за дотриманням права власності на землю землевласника-
ми та землекористувачами та встановленого режиму використання земельних ділянок відповід-
но до їх цільового призначення та умов надання; 
-    забезпечувати вищестоящі органи необхідними даними для розрахунків і обґрунтування про-
грам з питань земельної реформи, здійснення землевпорядкування, реалізації заходів щодо ра-
ціонального використання та охорони земель; 
- контролювати здійснення проектів внутрігосподарського землеустрою, хід освоєння земель-
них ділянок, проведення геологорозвідувальних, пошукових, гідротехнічних та інших робіт, ко-
ристуючись Постановами Уряду; земельним законодавством України ; 
-    виявляти вчасно види порушень земельного законодавства, вносити пропозиції щодо обме-
жень, тимчасової заборони чи припинення промислового, цільового та інших видів будівницт-
ва, освоєння земельних ділянок, проведення геологорозвідувальних, пошукових, агропроектних 
та інших робіт, що проводяться з 
порушенням земельного законо-
давства. 
     З метою задоволення потреб 
регіону у спеціалістах землевпо-
рядного профілю у Малинсько-
му лісотехнічному коледжі    бу-
ло відкрито    нову    спеціа- 
льність —
‖Землевпорядкування‖, зробле-
ний перший набір — 14 осіб; 
сформовано академічну групу—
229. Контингент групи малочис-
ленний, але різновіковий. На-
вчальний процес забезпечують 
висококваліфіковані досвідчені 
педагогічні працівники, які пра-
гнуть не тільки дати студентам 
ґрунтовні знання, а й сформува-
ти в них творчі здібності,  свідо-
ме ставлення до своєї майбут-
ньої професії.  
    У нашій країні професія землевпорядник завжди користувалася шаною, адже вона присвяче-
на безцінному скарбу України – землі. З давніх-давен в Україні до землі завжди було  особливе  
відношення. Наші  поля дають гарні врожаї, з її надр ―нагору‖ піднімаються тони вугілля, наф-
ти і газу, у заповідних куточках відпочивають туристи  зі  всіх куточків світу. У цьому є і заслу-
га землевпорядників, які стежать за тим, щоб земля  використовувалася  раціонально ефектив-
но і дбайливо.  
     

Земля дивно родюча. 

                                                                                                       Тацит  

Земля ніколи не повертає без надлишку те, що отримала. 

                                                                                                   Цицерон  

 



 

 
 

ДЕНЬ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКА—9 БЕРЕЗНЯ 

  

ВОНИ ВИРОЩУЮТЬ ЛІС 

  

    Повага до землі увійшла в кров і плоть кожного, народженого українцем, а розумне корис-
тування земельними багатствами є і буде одним із пріоритетів нації. Тому цілком зрозуміло, 
що в Україні просто зобов'язане бути професійне свято людей, що піклуються про землю - 
мова йде про землевпорядників.  
   Професійне свято - День землевпорядника відзначається в Україні щорічно в другу суботу 
березня. 11 грудня 1999 Президент України підписав Указ № 1556/99 , підтримавши ініціати-
ву Державного комітету України з земельних ресурсів і Союзу землевпорядників України.     
   Будучи вперше відсвяткований в 2000 році, День землевпорядника вже міцно увійшов у 
життя багатьох людей, особливо ж він був актуальний під час свого заснування - земельні 
реформи, спрямовані на більш раціональне використання природних земельних ресурсів 
України, диктували свої умови.  
   За традицією, кращих працівників-землевпорядників у цей день нагороджують подарунка-
ми, подяками, преміями, і, звичайно ж, поздоровленнями.  
   Тож користуючись нагодою, хочемо привітати на сторінках нашої газети всіх 
працівників землевпорядної служби, землевпорядних організацій та установ, а 
також всіх, хто безпосередньо навчається чи навчає цій благородній професії, 
професії не просто любити землю, а зберігати та впорядковувати її надра, а осо-
бливо вітаємо нашу 229 групу—майбутніх землевпорядників із професійним свя-
том. У день Вашого професійного свята від чистого серця бажаємо успіхів, здоро-
в'я і довгих років життя. Нехай у Вашому житті буде більше приємних хвилин, а 
тимчасові негаразди залишаються десь осторонь.  
   Зі святом Вас!  
 
 

21 БЕРЕЗНЯ — ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЛІСУ 

  Природа — це скарб, дарований нам Створювачем. Рослинний світ - це справжній ―зелений 
океан‖. Це - окраса землі, де людина черпає насолоду й наснагу, знаходить собі місце для від-
починку, зміцнює здоров’я. Ліси особливою своєю чарівністю ваблять до себе в будь-яку по-
ру року, краса зеленого вбрання, життєдайна прохолода лісостанів, аромат квітів і цілющих 
ягід, співи різноголосого лісового птаства назавжди залишають незабутні спогади у шанува-
льників природи.  
  Загальна площа земель лісового фонду України становить 10,8 млн. га, з яких вкрито лісо-
вою рослинністю 9500 тисяч га, що становить 15,7% території держави. За 50 років лісис-
тість зросла майже в 1,5 рази, а запас деревини – в 2,5 рази і досягла 1,8 млрд куб. м. Серед-
ній щорічний приріст у лісах Держлісрезерву дорівнює 4 кубометрам на 1 гектар і колива-
ється від 5 куб. м у Карпатах до 2,5 – у степовій зоні.  Щороку в березні фахівці з усього світу 
обговорюють користь лісу, товарів та послуг, отриманих з лісу; кожна людина може дізнати-
ся про стале управління лісами, невиснажливе використання лісових ресурсів  з метою їх 
збереження для майбутніх поколінь. У 1971 році під час загальних зборів Європейської кон-
федерації сільського господарства, метою яких було обговорення важливості вміння цінува-
ти значення власних лісових ресурсів, було започатковано традицію святкування Дня лісу. 
Всесвітній день лісу відзначає внесок працівників лісового господарства у життя суспільст-
ва. Щорічно в рамках даного свята проводиться безліч заходів, спрямованих на збереження 
природи і життя на планеті. 
  Пам’ятаймо! Навіть найменша причетність кожного з нас до посадженого дерева буде ваго-
мою підтримкою для життя на Землі. Посадивши дерево, спостерігаючи за його ростом і роз-
витком ми не лише збагатимо планету чистим свіжим повітрям, покращимо екологічну си-
туацію краю, а ще й збережемо здоров’я собі і майбутнім поколінням.  
   

 

Земля ... не вічний і єдиний притулок людства, а всього лише його колиска,  

відправна точка нескінченної пригоди.             Айзек Азімов  

Нехай земля квітує всюди – природу збережімо, люди!  

Все на землі, все треба берегти – 

І птаха й звіра, і оту рослину, 

Не чванься тим, що цар природи ти – 

Бо врешті, ти його частинка. 

Друже мій, люби життя, 

Люби людей, природу, 

А кривду кинь у забуття, 

Як камінь в тиху воду. 

                                Б.Лепкий 

 
   Наше довкілля, рід-
на природа чарує нас 
в усі пори року. Ми, 
українці, маємо гор-
дитися тим, що доля 
подарувала нам це 
диво – чарівну й непо-
вторну красу приро-
ди. Та багатства природи небезмежні. Маємо їх дбай-
ливо оберігати, як порядні господарі.    
   Так роблять в усьому світі, бо проблеми екології, 
охорони природи нині най-
важливіші, адже природа – 
це наше життя, наше здоро-
в’я. 
   Дерева, кущі, лугові, 
польові й лісові квіти рос-
туть не для того, щоб ми їх 
ламали, топтали, рвали, ни-
щили. Ліси – це зелені легені 
нашої планети, що напов-
нюють атмосферу киснем. 
Чотири дорослих дерева за 
добу віддають в атмосферу стільки кисню, що його ви-
стачає для дихання однієї людини. Ліс дає харчові про-
дукти (гриби, ягоди), сировину для виготовлення папе-
ру, деревину для будівництва і виготовлення меблів,  

сприяє підтриманню нормального водного режиму річок, регулює клімат на величезних тери-
торіях, захищає ґрунти від ерозії і сприяє підвищенню врожайності полів. Разом з тим, кожного 
року знищуються мільйони гектарів лісів. Згідно з даними ООН площа лісів щорічно змен-
шується на 25 мільйонів гектарів, що складає 1% від наявних сьогодні лісів.  
   Саме збереженню природи , примноження лісових масивів, дбайливому ставленню до приро-
ди навчаються студенти коледжу. За 85 років своєї діяльності навчальний заклад підготував 
понад 20 тисяч спеціалістів, більша половина яких, це випускники спеціальностей - ―Лісове 
господарство‖ та  “Лісозаготівля та первинна обробка деревини”. На даний час в коледжі на-
вчається за цими спеціальностями на денному відділенні близько  407 осіб. Це студенти 11, 12, 
13, 21, 22, 23, 25, 31, 32, 33, 35, 41, 42, 43, 45 груп. Кожен з них вже остаточно впевнився у пра-
вильному виборі своєї професії, адже їхніми руками посаджено не одне деревце, яке в майбут-
ньому виросте і перетвориться на могутній і величний ліс .  


